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Body tematického okruhu
• Druhy kaucí
– 1) Kauce pro základní povolení
– 2) Kauce pro povolení k umístění herního prostoru

• Způsoby složení kauce
– 1) Zvláštní účet Ministerstva financí
– 2) Bankovní záruka

• Jistota dle zákona č. 202/1990 Sb. (loterní zákon)
vs. kauce dle zákona č. 186/2016 Sb. (ZHH)
• Ostatní

Druhy kaucí
1) Kauce pro základní povolení - § 89 a 90 ZHH
•

•

Kauce je poskytována za každý druh hazardní hry (loterie, kursová sázka, totalizátorová
hra, bingo, technická hra, živá hra) a za každý druh hazardní hry, provozované
prostřednictvím internetu (např. loterie provozované prostřednictvím internetu, technická
hra provozovaná prostřednictvím internetu atd.) žadatelem
Výše kauce - § 89 odst. 5
– a) 5 000 000 Kč u kursových sázek na zvířecí dostihy a totalizátorových her na zvířecí
dostihy,
– b) 30 000 000 Kč u hazardních her podle § 3 odst. 2 písm. b) a c) a hazardních her podle
§ 3 odst. 2 písm. b) až d) provozovaných jako internetová hra,
– c) 50 000 000 Kč u hazardních her podle § 3 odst. 2 písm. a) a hazardních her podle § 3
odst. 2 písm. a), e) a f) provozovaných jako internetová hra
– Např. pro provozování hazardní hry na internetu dle § 3 odst. 2 písm. b), c) a d) ZHH
musí složit kauci ve výši 90 mil Kč

2) Kauce pro povolení k umístění herního prostoru
-§100 ZHH
•

•

Kauce je poskytována dle typu herního prostoru (hernu a kasino) → tedy pro
provozování binga, technické hry a živé hry – pro tyto druhy hazardních her se
neskládá kauce dle § 89 odst. 5 ZHH
Výše kauce - § 100 odst. 4
– a) 1 000 000 Kč za každou hernu, nejméně však 10 000 000 Kč a nejvýše 50 000 000 Kč
za všechny herny jednoho provozovatele,
– b) 10 000 000 Kč za každé kasino, nejméně však 20 000 000 Kč a nejvýše 50 000 000 Kč
za všechna kasina jednoho provozovatele.

Způsoby složení kauce
1) Zvláštní účet Ministerstva financí
•

Zřízen u České národní banky a je veden v českých korunách

•
•
•

Č. účtu 10030-3328001/0710 (IBAN CZ10 0710 0100 3000 0332 8001, BIC CNBACZPP)
Variabilní symbol – IČ provozovatele
Peněžní prostředky zde musí být na zvláštním účtu uloženy v plné výši po celou
dobu platnosti základního povolení/povolení k umístění herního prostoru
Prokazování původu peněžních prostředků použitých na složení kauce

•

–
–

Vztahuje se pouze na kauci složenou na zvláštním účtu Ministerstva financí
Prokázání dle § 6 odst. 1 písm. b) bod 5 ZHH

2) Bankovní záruka
•
•

Jedná se o písemné prohlášení banky o uspokojení věřitele (Ministerstvo financí) do
výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny
Může být poskytnuta pouze
–
–
–

bankou, spořitelním a úvěrním družstvem
zahraniční bankou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní
stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru
zahraniční bankou se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní
stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud vykonává činnost na území členského
státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, prostřednictvím své pobočky

•

Doba trvání -

•
•

Vzor – inspirace vzory celní správy
Rozšiřování bankovní záruky –

Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, nejméně však na dobu o 1 rok
delší, než je žádaná doba provozování

za účelem vydání dalších povolení je možné rozšířit bankovní
záruku uzavřením dodatku pro konkrétní druh hazardní hry nebo typ herního prostoru

Jistota dle loterního zákona vs. Kauce dle ZHH
• Pro provozování loterií a jiných podobných her dle loterního zákona musí
mít provozovatel složenou jistotu dle § 4b loterního zákona, a to až do
doby ukončení provozování dle loterního zákona, kdy poté se bude
postupovat v souladu s § 4b odst. 3 a 4 loterního zákona
• Pro provozování hazardních her dle ZHH musí provozovatel složit
samostatné kauce dle § 89 nebo § 100 ZHH

→ jistoty a kauce nelze sčítat!
•

Převedení jistoty na kauci, tak aby došlo k plynulému přechodu provozování, nelze
s ohledem na proces vypořádání závazků provozovatele před uvolněním jistoty

Ostatní
• Použití kauce pouze k úhradě - § 89 odst. 4 ZHH
– a) daně z hazardních her a jejího příslušenství,
– b) pokuty uložené za správní delikt podle tohoto zákona,
– c) nevyplacené výhry sázejícímu.

• Kauce pro oba dva druhy povolení spravuje Ministerstvo financí
– Nutno sdělit seznam herních prostorů z důvodu zadání do Informačního systému

• Kauce při přeměně společnosti -

akceptace současné správní praxe – kauce musí být
složena oběma účastníky přeměny společností

• Kontaktní osoba – společný e-mail

Děkuji Vám za Vaši pozornost

